
Siden Sidst – Aktiviteter første halvår 2018: 

 

Niels Peter t.v., med sin udstilling postkort fra Grønland på Elbo18 

Vi startede 2018 den 10. januar, hvor vi desværre kun var 11 medlemmer, heraf  

1 nyt medlem fra Silkeborg. Velkommen til Kurt Rasmussen. Der var bl.a. kun 2  

bestyrelsesmedlemmer. 

Der var 28 lots til salg på auktionen. 

”Juleferiens fund” blev vist af Ib som viste et gammelt avisudklip fra Juniortiden i 

Ry. Niels Peter viste et nyt postkort fra Grønland, og han bad om råd m.h.t. 

udstilling. Grethe havde to gamle postkort fra Søkilde mejeri. Der hersker tvivl 

blandt medlemmer om kortene er fra Søkilde ved Ry – man undersøger sagen. 

Det blev en hyggelig aften med god stemning. 

 

 Leif Ørndorf i topform! 

Den 24. januar havde klubben et foredrag v./Leif Ørndorf, Odder. Overskriften 

på foredraget er ”Mit liv med frimærkerne”. 

Leif skriver til os: 

Mit liv med frimærkerne er et causeri om mit liv som frimærkesamler. Fra 

starten som 8-årig, hvor min far blev frimærkehandler på Nørrebrogade i 

København. 



Filatelister og frimærkehandlere jeg har mødt gennem livet. Klubber jeg er 

kommet i, udstillinger jeg har deltaget i, filatelisten.dk, og meget mere.  

På udstillingen Djurs 15 blev Leif tildelt Forbundets Guldnål.  

Det var et rigtig spændende foredrag, og vi var i alt 15 denne aften, men der 

ville nok have været flere, hvis der ikke havde været håndbold Danmark – 

Makedonien.  

 

 Der er liv i hele salen! 

Selvom det blev vintervejr, var der alligevel 76 besøgende på klubbens 

byttedag nr. 62 i klubbens historie den 4. februar, og det er 11 flere end i 

februar 2017. 

I køkkenet havde vi nyt personale, det var Michelle Grønborg og hendes ven, 

og det gik upåklageligt. 

 Den nye køkkenchef Michelle.  

Det blev alt i alt en rigtig god byttedag med god stemning hele dagen. 

 



 

Den 7. februar var det første programpunkt miniauktion, og der var 10 lots til 

salg, hvor 9 lots blev solgt. Det næste programpunkt var medlemsindslag, det 

blev aflyst. 

Det blev alligevel en god og hyggelig aften, hvor snakken gik rigtig godt,  

og 14 medlemmer mødte op. 

 

 

Årets generalforsamling blev afholdt 21. feb., referat følger her: 

      13 medlemmer deltog.  

      1. Jørn Walther Pedersen blev valgt som dirigent. Enstemmig. 

          Denne konstaterede, at der var sket en lovlig indvarsling. 

      2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af Grethe Jensen. Enstemmig godkendt. 

          Endelig program for 2. halvår kommer på klubbens hjemmeside. 

          Vi vedtog at afholde Frimærkets Dag den 8. september 2018. Det bliver 

          måske i det nye bibliotek, Klostervej. 

          Grethe Jensen mener, at vi skal have mere samarbejde med naboklubberne 

          for at overleve.          

      3. Lis Jørgensen aflagde regnskab for cirkulationen. Enstemmig godkendt 

      4. Da der ikke har været nogen junioraktivitet, var der ingen beretning. 

      5. Torben Mogensen fremlagde regnskab for 2017. Regnskabet godkendt enstemmig. 

      6. Der var ingen indkomne forslag. 

      7. Torben Mogensen fremlagde forslag til budget. Enstemmig godkendt. 

          Ingen kontingentændring. Ingen jubilæumsfondshenlæggelse.  

      8. Ib Jensen Skytte og Lis Jørgensen blev genvalgt. Enstemmig. 

      9. Som cirkulationsleder genvalgtes Lis Jørgensen. Enstemmig. 

    10. Jan Filtenborg blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Enstemmig. 



    11. Som revisor genvalgtes Ove B. Rasmussen. Arne Eriksen genvalgtes som  

          revisorsuppleant. Begge enstemmig. 

    12. Protokol fremlagt, ingen kommentarer. 

          Grethe Jensen mente, at vi skulle have et medlem, som vi kan trække på 

           f.eks. på byttedage. Niels Peter Jensen tilbød sin hjælp. TAK for det. 

           Jane Steffens vil bage 1 gang om foråret og 1 gang om efteråret. Også  

           TAK for det. 

            Ib Jensen Skytte står for storauktionen den 4. april. Eventuelle spørgsmål 

            kan rettes til Ib. 

            Jan Filtenborg opfordrede os til at lave flere indstiksbøger med frimærker, 

            som er til salg. 

             Lis Jørgensen          

 

 

 Ry og Omegns Frimærkebank 

Vi havde Ry og Omegns Frimærkebank på programmet den 7. marts. Bordet 

var dækket op med kuverter og klip i massevis, og der blev taget for sig af 

retterne.       

Vi startede med en meget lille auktion. 14 medlemmer deltog denne aften, heraf 

1 nyt medlem Flemming Nielsen, Laven. Velkommen! 

Vi skulle også have haft status på vores nye samleområder. Det blev ikke til 

noget. 



 Div. Spanske kolonier  

Til mødet den 21. marts var vi 15 medlemmer. Der var ingen miniauktion. 

Knud Greve fortalte os rigtig meget om hans nye samleområde, som er 

spanske kolonier, der blev trukket op af hatten 20. september 2017. 

Knud viste os også meget, som han har fundet om emnet.  

Jeg tror, at mange af os lærte meget om frimærker fra spanske kolonier. 

Det var en god aften.  

 

På klubbens sidste møde inden sommerpausen havde vi storauktion, hvor der 

var 47 lots under hammeren, omsætningen var høj = godt for klubben! 

Der mødte 20 denne aften, heraf et par stykker fra andre klubber. 

Det blev en meget hyggelig aften, hvor snakken gik livlig. 

 

  

Den nye USA-formand Frantz W. Andersen, Nyborg peger på Arne Eriksen, Ry  



Søndag den 15. april havde klubben USA-Byttedag i samarbejde med USA-

samlerne i Danmark. Der mødte 18 medlemmer af USA samlerne op til den 

årlige byttedag i Ry. 

Udover dem, var der fire besøgende. Det må siges at være tilfredsstillende 

fremmøde. 

I forbindelse med byttedagen blev der afholdt generalforsamling. 

Der var som sædvanlig en stor auktion, med over 70 lots. 

USA samlerne ser frem til at komme igen i foråret 2019 iflg. Jan Filtenborg. 

 

På gensyn 5. september. 

Husk at vise os ”Sommerens fund” 

Lis 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


